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___ ___...Ahal'"()U APPelfeld 
urodzony w 1932 roku w Czerniowcach na Bukowinie (obecna 
Ukraina). Zaliczany jest do najwybitniejszych współczesnych 

pisarzy izraelskich. Jego matka zginęła z rąk nazistów; on sam 
w wieku dziewięciu lat znalazł się w obozie koncentracyjnym, skąd 
udało mu się zbiec. Po trzech latach ukrywania się w lasach Ukrainy 
został przygarnięty przez oddział Armii Czerwonej i zatrudniony 
w kuchni polowej. W 1946 roku przedostał się do Palestyny, gdzie 
wstąpił do wojska. Ukończył Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. 
Jest autorem wielu esejów, opowiadań i powieści, m.in . „Be'et 
uw' ona abat" („W tym samym czasie", 1982), „Katerina" ( 1989), 
wyróżnionej National Jewish Book Award „Mesilat barzel " („Droga 
żelazna", 1991; polski przekład 2006) , „Michre hakerach" 
(„Kopalnia lodu" , 1997), „Poli n, erecjeruka" („Polska, zielony kraj ", 
2005) oraz autobiograficznej „Sipur chaim" („Historia jednego 
życia", 1999). Książki Appelfelda, tłumaczone na dwadzieścia 

osiem języków, przyniosły mu wiele międzynarodowych nagród 
literackich m.in . w 2004 roku francuską Prix Medicis. Na podstawie 
powieści „Badenheim 1939", wydanej przez Wydawnictwo W.A.B. 
w 2004 roku , powstaje film. 

a podstawie m.111 htto:/ /www.wab.com pl/ 

Moja poetyka rozwijała się w pierwszych latach mego życia. 
Jeżeli mówię „w pierwszych latach życia", to mam na myśli 

wszystko, co zobaczyłem i czego doświadczyłem w domu 
rodzinnym oraz w latach długiej wojny. Umocniłem wtedy mój 
stosunek do ludzi, do sztuki, do uczuć i do słowa. Niewiele 
zmieniał się on z biegiem lat. Moje życie było co prawda 
bogatsze, poznałem więcej słów, określeń i zdobyłem wiedzę, 
jednakże mój zasadniczy stosunek pozostał ten sam. Nie 
uszminkowany. Dobre i złe, piękne i ohydne przemieszały się. 
Lecz, dzięki Bogu, nie stałem się moralistą. Przeciwnie, 
nauczyłem się szanować i kochać słabość. Człowiek, który zna 
swoje słabości, może je czasami przezwyciężyć. Moralista 
ignoruje je i stawia wymagania innym, zamiast samemu sobie. 

Aharon Appelfeld .Historia pewnego życia" (fragment). tłum. P. Szalsza 



STO LAT lYDOWSKlfJ S~OTN05CI 

Krzysztof Masłoń: 
Postaci pana powieści - żydowscy pensjonariusze kurortu pod 
Wiedniem - usiłują zachowywać się normalnie, choć katastrofa jest 
tuż, tuż, wyraźnie zbliża się ich koniec. Skąd takie zaśleplenle tych 
ludzi? 
Aharon Appelfeld: 
Wydaje mi się ono naturalne. W końcu żyjemy w ułudzie, sami się 

oszukujemy, znajdujemy się pod wpływem autosugestii. To jest wspólne 
dla wszystkich narodów i społeczeństw. Trochę jesteśmy ślepi . 

Pan ma dużo sympatii dla bohaterów „Badenhelm 1939". 
Zdecydowanie tak, bo kocham ludzi , którzy mają słabości . 

A nie denerwuje pana ich naiwność? Powinni przecież wiedzieć , czym 
skończy się ich przymusowy wyjazd do Polski? 
Oni byli Żydami zupełnie zasymilowanymi. Żydami, którzy myśleli o sobie, 
że są Niemcami czy Francuzami, właściwie nie mieli w sobie nic z żydow
skości . Nie zdawali sobie sprawy, że inni ludzie postrzegają ich właśnie 
jako Żydów . I tylko Żydów. Taka była rzeczywistość. l'Jie jestem moralistą , 
nie chciałem ani tej rzeczywistości , ani tych ludzi poprawiać. 
A Ostjuden? 
Otóż zasymilowani Żydzi uważali , że prawdziwi Żydzi mieszkają w Polsce, 
i mieli wobec nich pewien kompleks. Tak było choćby z Franzem Kafką , 

który nie mógł pogodzić się z tym, że nie jest autentycznym Żydem, a tacy 
są tylko w Polsce. 
Między bohaterami powieści zaczyna się jednak licytacja: na lewe 
metryki chrztu, na arystokratyczne paralele, związki małżeńskie z nie
Żydami. Czy to był już początek walki o życie, czy też tylko obronna 
reakcja osób zdumionych, że bierze się je za kogoś Innego? 
Moim zdaniem ci ludzie, choć sami siebie oszukiwali z taką siłą, znali 
prawdę . Tworzyli sobie parasol ochronny, zasłonę - możliwie szczelną , 

żeby nie było nic widać ani słychać . Mój ojciec tuż przed wybuchem wojny 
też nie dopuszczał myśli o niej, a potem powtarzał, że Hitler przetrwa tylko 
rok, może dwa lata, najwyżej trzy, bo jakże to - naród, który wydał 
Goethego, Schillera, Kanta i Beethovena, miałby robić tak straszne 
rzeczy? 

(Fragmenty rozmowy Krzysztofa Masłonia 
z Aharonen Appełle lder i. 

„Rzeczpospohta" 17 lipca 2004 l 

lYDOWSKI WlfDf~ 
W dzieje Austrii , tak jak w dzieje wielu krajów europejskich, wpisana jest 
także historia obecności Żydów. Jest ona długa i sięga Xll wieku. 
Pierwsze wzm ianki znajdujemy w roku 1194. Kroniki donoszą o działa 

jącym na dworze księcia Fryderyka I niejakim Schlomo, z zawodu 
Mlinzenmeister(menniczy). 
W roku 1244 żyło w Wiedniu kilkuset Żydów . Otrzymali wówczas prawo 
osiedlenia się i zajmowania handlem . Sytuacja ta zmieniła się radykalnie 
od czasu trwania wojen husyckich. Podejrzani o kontakty z Husytami Żydzi 
wygnani zostali z Wiednia i z większych miast. Pozwolono im żyć na 
terenach przygranicznych. Na tym restrykcje się nie skończyły- pojawił s i ę 

nakaz noszenia żółtych łat. Pierwsza akcja o charakterze pogromu miała 

miejsce w 1496 roku, a weszła do historii jako tzw. Wiener Gesarah (to 
znaczy Nakaz) . Żydzi wiedeńscy zostali zagnan i do synagogi, byli głodzeni, 
bici, a w końcu popełnili zbiorowe samobójstwo. 
Dopiero pod koniec XVI wieku zauważa się znowu powrót Żydów do 
Wiednia . Powstał też pierwszy żydowski cmentarz przy Seegasse. W roku 
1624, w czasach panowania cesarza Ferdynanda li , Żydzi otrzymali prawo 
osiedlania się w dzielnicy Leopoldstadtw Wiedniu . 
Emancypacja Żydów w Austrii rozpoczęła się w czasach cesarza Józefa li 
w 1781 roku powstał tzw. Toleranzpatent. Wkrótce na terenie kraju 
znajdzie się 1,5 miliona Żydów, przyczynią się do tego oczywiście rozbiory 
Polski . Nadano swobodę praktykowania religii , uprawiania zawodów. 
Na początku XIX wieku wybitni, nieżydowscy przedstawiciele życia 

wiedeńskiego zaczęli oficjalnie domagać się wszelkich praw dla Żydów. 
Towarzyszyły im jednocześnie silne sprzeciwy przedstawicieli środowisk 
chrześcijańskich . Do antyżydowskich tendencji, wyrażających się nawet 
w takich hasłach jak chociażby „bij Żyda", dochodziło jeszcze w pierwszej 
połowie XIX wieku . Pod znakiem zapytania postawiono kwestie związane 
z uzyskaniem prawa podejmowania zawod u. Nastąpiły restrykcje: w spra
wach uprawiania handlu, w kwestii wpływu na dziedziny produkcji i prze
mysłu , wykonywania zawodu nauczyciela, notariusza itp. Z drugiej strony 
udawało się realizować wielkie inwestycje - jak np. Salomonowi 
Rotszyldowi , który zbudował linię kolejową z Wiednia do Galicji, długości 
400 km, zapewniając wtedy 1400 miejsc pracy. Pozwolono Żydom 
wydawać swoje gazety, powstała wtedy należąca do rodziny Benedikto 
słynna „Neue Freie Presse", jeden z najwybitniejszych potem dzienników 
europejskich . 
Pewien rodzaj obopólnej sympatii i wspólnoty miał miejsce w okresie 
Wiosny Ludów ( 1848). Na barykadach walczono ramię w ramię w imieniu 
wolności i liberalizmu. Żydzi i katolicy modlili się potem wspólnie nad 
mogiłami poległych . Ustanowiono ostatecznie prawa dla Żydów w kwestii 



wolności religii. I znowu, jako przeciwwagę, zauważamy rozwój katolickiej 
prasy o wyraźnie zarysowujących się tendencjach antyżydowskich. 

Krytykowano przejawiający się liberalizm, kapitalizm, a nawet komunizm. 
Jak bumerang powracała teza o mordzie rytualnym. 
W Wiedniu mieszkało w tym czasie 4000 Żydów, tzn. 0,8 procenta 
populacji miasta. Powstała Izraelicka Gmina Wyznaniowa. Podobnie 
działo się w innych miejscowościach cesarstwa. 
Wielki przełom nastąpił w roku 1867, a to dzięki grudniowej konstytucji. 
Przyznała ona Żydom austriackim pełne i nieograniczone prawa 
obywatelskie na terenie całej monarchii. W Wiedniu Żydzi stanowili 
wówczas 6,6 procent ludności czyli 40 OOO osób. W roku 1890 wpro
wadzono tzw. lsraelitengesetz - prawo izraelickie regulujące egzystencję 
gmin żydowskich. 5 lat wcześniej odpowiedzią na szerzący się 

antysemityzm, będzie utworzenie Unii Żydów Austriackich. Z kolei, aby 
zapobiec przesadnej i popularnej tendencji asymilacyjnej. powołano Unię 
Żydowsko-Narodową, czyli organizację studencką Kadima. Tendencje 
powyższe punkt kulminacyjny znajdą w działalności syjonisty Theodora 
Herzla, autora książki „PaństwoŻydowskie". 
Z jednej strony kwitnie więc syjonizm, z drugiej silne tendencje 
asymilacyjne i te będą dominowały aż do lat 20. XX wieku. Rożne były ich 
przejawy. Oto kilka przykładów: Gustaw Mahler przejdzie na katolicyzm. 
Arnold Schónberg - przez jakiś czas protestant - na długo w ogóle zerwie 
z żydostwem. Karl Kraus (który też przyjął chrzest) i inni groźbę anty
semityzmu widzieli w ogromnym napływie Żydów galicyjskich, nisko 
wykształconych, biednych, nazywanych nawet pogardliwie „kaftan 
Juden". Ci przybywali do Wiednia jeszcze w czasach panowania 
Habsburgów, podczas trwania I wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu 
(około 35000 osób). 

ZLOTY Wll'.K 

Wiele austriackich znakomitości ze świata polityki, nauki, muzyki, teatru 
i literatury, działających w Wiedniu pod koniec XIX wieku i później. aż do 
roku 1938, było narodowości żydowskiej. Trudno nie doceniać tego, jak 
nieprawdopodobny potencjał skupił się w tym mieście i jak działalność 
takich właśnie luminarzy wpłynęła na pozycję i rozwój Wiednia, jak 
emanowała na zewnątrz. Także na kształtowanie się wielu dziedzin 
w rożnych krajach. A potem przyjdzie rok 1938 i wszystko to, co ludzie ci 
uczynili dla kultury i nauki Austrii i rozwoju wielu dziedzin na świecie, za 
jednym pociągnięciem zostanie kompletnie odrzucone przez austriackie 
społeczeństwo. Potencjał twórczy Żydów Austrii z pierwszej połowy XX 
wieku, gdzie w roku 1938 było ich około 200 OOO (w porównaniu 
z międzywojenną Polską nie było ich aż tak wiele), był w sumie jednak 

wiele wyższy niż gdzie indziej. a być może najsilniejszy w całej Europie. 
Nazywam ten okres „małym złotym wiekiem" głównie kultury austriackiej. 
Działali wówczas między innymi Gustaw Mahler, Alban Berg, Zygmunt 
Freud, Fritz Kreisler, Artur Schnitzler, Stefan Zweig, Ódón von Horvath, 
EliasCanetti, Max Reinhard, Emmerich Kalman. 
ów Złoty Wiek nie może oczywiście przesłonić tego, co działo się w tym 
samym czasie po drugiej stronie, gdzie krzepł i umacniał się austriacki 
antysemityzm. W okresie międzywojennym w XX wieku zwielokrotniły się 
antysemickie wybryki, podżegane przez chrześcijańsko-socjalne, 

niemiecko-narodowe i narodowosocjalistyczne kręgi. Pisarz Hugo 
Bettauer od razu rozpoznał znak tamtego czasu, czemu dał wyraz w swojej 
książce „Miasto bez Żydów" (powstał także film pod tym samym tytułem). 
Bettauer został zresztą w latach dwudziestych zamordowany przez 
narodowego socjalistę. Arnold Schónberg latem 1921 roku dowiedział się 
od władz gminy Mattsee, gdzie mieszkał, że ma niezwłocznie miejscowość 
opuścić, ze względu na swoje pochodzenie. Dopiero wtedy zobaczył, jak 
niebezpieczna staje się sytuacja. 

1933-1945 

Natychmiast po Anschlussie (czyli po przyłączeniu Austrii w roku 1938 do 
Ili Rzeszy) rozpoczęły się, znane już z Niemiec, szykany- tym razem wobec 
Żydów austriackich. Pędzono ich przez Wiedeń, grabiono mieszkania 
i sklepy, kazano czyścić ulice szczoteczkami do zębów. Punktem 
szczytowym w tym okresie była tzw. Kryształowa Noc - 10 XI 1938. 
Zniszczono wszystkie synagogi. Z 93 pozostała tylko jedna w centrum 
miasta. 6000 Żydów aresztowano, pobito i w większości wywieziono do 
KL Dachau. Od maja funkcjonowały już zresztą Ustawy Norymberskie 
z wszystkimi możliwymi zakazami dla Żydów. Krok po kroku odbierano 
Żydom wszystko - prawa obywatelskie, miejsca pracy, prawo do nauki. 
Zakazano działalności organizacji. Kazano nosić gwiazdy Dawida. Oprócz 
tego kradziono wszystko, co się dało - mieszkania, meble, kosztowności, 
dzieła sztuki. Te środki w fazie początkowej miały „zachęcić" Żydów do 
emigracji - pod warunkiem pozostawienia wszystkiego można było 

wyjechać. W ten sposób około 130 OOO Żydów wyemigrowało (w tym 
30 OOO do USA.) Ci, którzy pozostali w Europie, później w większości 
padli ofiarą hitlerowców. W wyniku Konferencji w Wannsee, która dała 
podstawy do tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" (styczeń 
1942) obecni jeszcze w Wiedniu Żydzi (około 65 OOO osób) w większości 
zginą w komorach gazowych. Przeżyje około 2000 osób. 

fragment 11.,Kłi!dll Piotra S1alszy Zydowskt W1eden· 
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prze k ład HENRYK S ZAFIR 

ada ptacja na podstawie powie ś c i Aha ro na Ap pe l te ida PIOTR SZALSZA 

reżyseria ....... ........ ........... ... „ ...... „„„. .. . . .... ...... .... .. ....... ..... . PIOTR SZALSZA 
scenografia. . .......... „ ... „„........ ............ ..... . . ...... ANDRZEJ WITKOWSKI 
kostiumy ..................... ....... „„„ .. „.„„„.„. . ....... ... ............. BURGIS PAIER 
muzyka...... .„.ZBIGNIEW BARGIELSKI 
ruch sceniczny ....... ...... .. MARTA PIETRUSZKA 
kompozycja i realizacja światła „ ... ..... . .. MARIA MACHOWSKA 

asystent reżysera ...................... „ .. . .. MAŁGORZATA SUWALSKA 
przygotowanie wokalne .. . . .. .... ADAM SNOPEK 

inspicjent .. . . .... „ .„„ .... . ..... .. „„..... . .... „.Dagmara Habryka 
sufler ...... ... ...... „ .... . „ ... „ .. . ............ ...... ..„ „ ... Maria Krupa 
dźwięk „„.„ ... „„ .... .. „.„ ... „„ ..... . . ..... Mirosław Witek, Marek Skutnik 
projekcje ........................... „„ ..... .. . „ ..... Beata Dzianowicz, Marcin Muller 

W spektaklu wykorzystano wiersze: „Prolog" (H . Heine, przek/. A. Kraushar) , 
„Zwyrodnienie", „Taniec umarłych", „Śmi erć " (R . M. Rilke, przekł. A. Sandauer) , 
„Tajemnica" (F. Schiller, przekł . S. Łe mpic ki} , „Żałobne pieśni dziecięce" 
(F. Ruckert, przekł. M. Szalsza) oraz utwory F. Schuberta, W. A. Mozarta, 
G. Mah lera, J. Straussa i F. Chopina. 

Prawa autorskie do tłumaczenia reprezentuje wydawnictwo W.A.B. 
Prawa autorskie kompozytora reprezentuje ZaiKS 

Dzię kujemy za konsul tację językową panu Henrykowi Rajferowi 
Nagrania zrea lizowane w Stud io SUPRA -Zbigniew Ma lecki 
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PIOTI! SL\LSU 
Urodzony 26 maja 1944 roku w Bytomiu , reżyser, tłumacz, muzyk (absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie altówki, w latach 1965 - 66 
altowiolista w orkiestrze PRiTV w Krakowie), pisarz („Bronisław Huberman, czyli 
pasje i namiętności zapomnianego geniusza"), dziennikarz, posiadacz kilku 
odznaczeń (Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Dla Kultury Polskiej, Krzyż 

Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej). 
Jego wielką namiętnością jest muzyka poważna, ale reżyserował także koncerty 
muzyków jazzowych (m.in. Nigel Kennedy, Oscar Peterson, Lionel Hampton, Jan 
Garbarek), a w 1986 roku nakręcił dokument .Jazz na Wschodzie", poświęcony 
festiwalowi JazzJamboree. 
W swojej twórczości powraca do dwóch kompozytorów: Karola Szymanowskiego 
(książka „Karol Szymanowski w Pradze" 1982, film baletowy „Mandragora" 
z 1978 roku, dokument „Szymanowski w Pradze" 1980 - 81 , „Zbójniczka", 
libretto według „Harnasi" 2002, konferencja naukowa w ramach Roku 
Polskiego w Austrii w 2002) i Fryderyka Szopena (dokumenty „Śladami Szopena" 
z 1979 roku, „Serce Szopena" z 1995, „Impresje Szopenowskie z Adamem 
Harasiewiczem" z 1987, konferencja w Wiedniu w 150. rocznicę śmierci 

kompozytora). Również w „Badenheimie 1939" usłyszymy- grany na skrzypcach 
-fragment jednego z mazurków Szopena. 
W 1982 roku Piotr Szalsza z powodów politycznych został zwolniony z pracy 
w TV Gdańsk , od 1983 roku mieszka i działa w Wiedniu. Koprodukcją polsko
austriacką była „Antygona w Nowym Jorku" Głowackiego z Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie w jego reżyserii (2004), w tym roku wiedeńskiej publiczności 
pokazał swój spektakl z Teatru Korez-sztukę Beatrice Ferolli „Dietrich i Leander". 
W ciągu ostatnich dwóch lat wystawił za granicą „Alpejskie zorze" Turriniego 
(„Piatyj Teatr" - Omsk) i „Czajkę" Czechowa (Festspiele Reichenau). W 1997 roku 
miał okazję być pierwszym asystentem Petera Ustinova, gdy ten w Moskwie 
reżyserował „Miłość do trzech pomarańczy" Prokofiewa. 
„Badenheim 1939" to kolejne przedstawienie reżyserowane przez Piotra Szalszę 
w Teatrze Śląskim (w 1996 roku wystawił tu „Chłopa milionerem" Ferdinanda 
Raimunda) . 
Reżyser nie po raz pierwszy mierzy się z tematem żydowskiego losu - w Teatrze 
Telewizji zaprezentował „Heldenplatz - Plac Bohaterów" Thomasa Bernharda 
(było to jedyne - nie licząc słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia -wystawienie 
tej sztuki w Polsce), w Krakowie, Rzeszowie i w Tel Awiwie - „Siostry Parry" 
Michaela Ronzoni, o Zagładzie opowiadał w swoich filmach dokumentalnych 
(„Powszedni dzień Warszawskiego Getta" 1993, „Ventzki . Dzieci sprawców-

dzieci ofiar" 2009) i w spektaklu „Muzyka w Poczekalni 
śmierci", traktującym o getcie w Terezinie. 

ANDl!Zl:J WITKOWSKI 
Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i scenografii w kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zadebiutował scenografią do „Caliguli" 
Camusa w reż. Bogdana Cioska w Teatrze Współczesnym w Szczecinie ( 1982). 
Ma w dorobku ponad 150 realizacji teatralnych i telewizyjnych. 
W latach 1988-1998 scenograf Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rze
szowie, 1993-1998 Starego Teatru w Krakowie, 1998-1999 Teatru Polskiego 
we Wrocławiu, 1998-2002 Teatru Śląskiego w Katowicach, 2000-2006 Teatru 
Współczesnego we Wrocławiu, od 2007 roku związany z Teatrem l\Jarodowym 
w Warszawie. 
Jest autorem większości scenografii do przedstawień w reżyserii Rudolfa Zioło , 

m. in. „Mały bies" Sołoguba w Teatrze Słowackiego w Krakowie (1994), 
„Republika marzeń" Schulza ( 1987), „Księżniczka Turandot" Gozziego ( 1990) 
„Sen nocy letniej" Szekspira ( 1993), „Reformator" Kulisza ( 1994) w Starym 
Teatrze w Krakowie, „Psie serce" Bułhakowa (1987), „Wujaszek Wania" 
Czechowa (1989), „Oni" Witkacego (1991), „Wariacje Goldbergowskie" 
Taboriego ( 1994) w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W latach 1997-99 
wraz z Rudolfem Zioło wystawił w Centrum Sztuki Bunkamura - Teatr Coocon 
w Tokio „Księżniczkę Turandot", „Wujaszka Wanię" i „Sen nocy letniej". 
Współpracował również z Jerzym Jarockim („Płatonow" Czechowa w 1992 
i cztery lata później „Płatonow - Akt pominięty"), Pawłem Miśkiewiczem 

(„Sztuka" Rezy, „Głód" Hamsuna), Władysławem Kowalskim („Czwarta siostra" 
Głowackiego), Barbarą Sass („Czarodziejska góra" Manna) i Piotrem 
Cieplakiem (m. in. „Kubuś P." Milne, „Szczęśliwe dni" Becketta, „Ach, jak 
cudowna jest Panama" Janoscha, „Król umiera, czyli ceremonie" Ionesco, 
„Przed południem, przed zmierzchem" Cieplaka , „Hotel Pod Aniołem" Cieplaka, 
„Opowiadania dla dzieci" Singera). 
W Teatrze Śląskim stworzył scenografię do spektakli Bogdana Cioska („Hiob" 
Wojtyły, „Don Juan" Moliera, „Bracia Karamazow" Dostojewskiego), Bogdana 
Toszy („Pokojówki" Geneta, „Letni dzień" Mrożka, „Próby dla siedmiu" 
Schaeffera, „Przypadek Klary" Loher), 
Bartosza Zaczykiewicza („Romeo 
i Julia" Szekspira w reżyserii, „Żela
zna konstrukcja" Wojtyszki). Po raz 
kolejny spotkał się z Rudolfem 
Zioło („Dżuma " Camusa), a nie
dawno widzowie mogli oglądać 
jego scenografię w „Dwuna
stu butelkach" w reżyserii 
Henryka Konwińskiego. 



BUl!(ilS P Alfl! 
Urodzona w 1949 roku w austriackim Klagenfurcie zajmuje się scenografią 

i kostiumem, mieszka i pracuje w Wiedniu. 

Artysta plastyk, projektantka kostiumów teatralnych oraz lalek. Ukończyła 

Studium Sztuki Lalkarstwa we Włoszech. Projektowanie, wykonawstwo, a także 

rekonstrukcja starych lalek stało się osobistym nurtem jej twórczości. Od 1977 

roku prezentuje swoje lalki dla dorosłych na wielu wystawach, m. in. we Włoszech 

(Udine, Bolonia, Mediolan) i w Austrii (Wiedeń, Klagenfurt, Linz, Wolflsberg). 

W latach 1984-1990 współpracowała jako scenograf ze Studiobuhne w Villach 

(Austria), przez następne cztery lata projektowa/a kostiumy dla Komodienspiele 

Parcia w Spittal (Austria). Od 1982 do 1995 roku była scenografem w Stadt

theater w Klagenfurcie. Jest członkiem Rady Artystycznej Grupy „Arbos", 

skupiającej dla wspólnych działań ludzi muzyki, teatru i teatru niesłyszących. 

W swoim dorobku posiada także wiele scenografii i kostiumów dla niezależnych 

przedsięwzięć artystycznych. Najczęściej są to prapremiery współczesnych oper, 

spektakli muzycznych, realizacje sceniczne dla Teatru Niesłyszących. 

Przedstawia/a je na festiwalach i przeglądach krajów obszaru niemiecko

języcznego, m. in. Tabutheaterfestival w Wiedniu, RossiniFestiwal na wyspie 

Rugii, Donaufestival Krems. Jej ostatni spektakl to „Kaspar Hauser", 

prezentowany w Galerie Kunst&Handel w Wiedniu (2008) i Grazu (2009). 

W 1993 roku wyszedł album „Liebe ist kein Tomatenjuice" („Miłość to nie sok 

pomidorowy"), prezentujący lalki Burgis Paier i opowiadający o jej pracy, 

a w następnych latach ukazały się albumy „Burgis Walburgisnacht" (1996), 

„Misero cocodrillo" ( 1997 ) i „Serpentine zur I ust" ( 1999), „Schweinsklauen

kalauer" (2000) i katalog „Der Einspinner" do wystawy „Kaspar Hauser" G. Brusa 

i Burgis Paier (2008). Jest laureatką Nagrody Karyntii 

w dziedzinie Sztuk Pięknych ( 1986), w 1996 
roku otrzymała Złotą Maskę za 

scenografię i kostiumy do „Chłopa 

milionerem" F. Raimunda (reż. 

P. Szalsza) w Teatrze Śląskim; 
w 2005 roku uhonoro-

wano ją Frauenkultur-

preis „Pro Kultur -

contra gewalt" (Ko-

bieca Nagroda Kultu-
ralna „Za kulturą -

przeciwko prze-
mocy"). 

ZBHiNllY 8All611'.LSKI 

ur. w 1937 w Łomży, kompozytor i pedagog. W latach 1954-58 studiował prawo na UMCS 
w Lublinie, w 1958 r. rozpoczął studia kompozytorskie u Tadeusza Szeligowskiego 
w PWSM w Warszawie, a następnie u Bolesława Szabelskiego w Katowicach. Po uzyskaniu 
dyplomu (1964) kontynuował studia w Nadii Boulanger w Paryżu (1966-67) i w Hoch
schule tur Musik w Grazu ( 1972). Jego utwory wykonywane były w wielu krajach Europy, 
w Stanach Zjednoczonych, w Australii i Ameryce Południowej. 
W twórczości Bargielskiego można odnaleźć zarówno przykłady tzw. muzyki absolutnej jak 
i utwory, w których tekst wyznacza formę kompozycji. Kompozytor posługuje się niekiedy 
techniką aleatoryczną, wykorzystuje też współczesne środki wykonawcze (wzmacniacze 
elektorakustyczne, taśmę magnetofonową, grę na strunach fortepianu). Na marginesie 
twórczości kompozytorskiej zajmuje się publicystyką muzyczną. Jego wypowiedzi na 
temat muzyki współczesnej zostały zamieszczone w piśmie „Res Facta" (5/71). Od 2002 
roku wykłada kompozycję w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a od 2003 roku także 
w Krakowie. W roku 1972 stworzył muzykę do spektakli w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie 
(m. in. „Alicja w krainie czarów" i „Mały Książę"), jest także autorem do opery „W małym 
dworku" według dramatu S. I. Witkiewicza. 
Laureat wielu konkursów kompozytorskich, między innymi Międzynarodowej Trybuny 
Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1981 i 1994) 

na podstal'<1e .Encyklopedu muzyczne1 PWM. t I PWM 19791 w1w •. culture pl 

n.u!T4 PICTDUSZIU. 
Prekursorka tańca współczesnego w Polsce. Należała od 1994 roku do Krakowskiego 
Teatru Tańca Kontrast Następnie została współzałożycielką, tancerką, asystentem 
choreografa Eksperymentalnego Studio Tańca EST w Krakowie, tańczyła też w Gdańskim 
Teatrze Tańca. Od 1994 roku łączy pracę tancerza, choreografa i pedagoga; do chwili 
obecnej jest nauczycielem tańca współczesnego w Studio Tańca Współczesnego (do 
września 2009 Studio Tańca Współczesnego Esn w Krakowie. W 1998 roku wraz z Olgą 
Marcinkiewicz założyła Teatr Gestu i Ruchu, a w 2002 została jego dyrektorem artysty
cznym. Tworzy choreografie łączące w sobie środki artystycznego wyrazu typowe dla 
warsztatu choreografa i psychologiczną analizę roli i gestu postaci scenicznej. Jest 
częstym gościem festiwali teatralnych i tańca współczesnego w kraju i zagranicą. 
Współpracuje z teatrami dramatycznymi i Stowarzyszeniem a&a&a. W latach 2003-2006 
była dyrektorem artystycznym szkoły Artystyczna Alternatywa, kierunek choreografia 
sceniczna. Od 2004 roku jest opiekunem artystycznym Sceny Tańca Współczesnego 
w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, gdzie była inicjatorem następujących 

projektów: Wieczory Tańca Współczesnego, Krakowska Scena Tańca Współczesnego oraz 
konkursu Małe Formy Tańca Współczesnego. W 2007 była nauczycielem tańca współ
czesnego w Państwowej Szkole Baletowej w Bytomiu, w tymże roku prowadziła technikę 
tańca współczesnego na Kursie Kwalifikacyjnym w Nowohuckim Centrum Kultury. 
Od 2009 roku prowadzi taniec w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. 
Laureatka wielu nagród w tym za „Śmierć Ofelii" - I nagroda w Kategorii Solistów na 
Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu, nagroda 
Polskiego Teatru Tańca z Poznania oraz wyróżnienie na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych 
(2000), I nagroda za spektakl „B&B" w reż. A. Sadowskiego na Międzynarodowych 
Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (2006), I nagroda za spektakl 
„ 1287" na Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych w Rybniku, I wyróżnienie na 
Dionizjach- Międzynarodowe Spotkania Teatralne (2009). 
Była stypendystką w Centrum NRW w Essen, gdzie stworzyła choreografię do spektaklu 
„Infantka" (2000), a w 2009 roku jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zrealizowała we współpracy z P. Wysocką spektakl „ 1287". 
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Często myślę, że tylko wyszły 
I że wkrótce znów trafią do domu, 
Dzień jest piękny. Och, nie bój się, 
Poszły tylko na daleki spacer. 

Tak, one tylko wyszły, 
A teraz wrócą do domu. 
Och, nie bój się! Dzień jest piękny, 
Poszły tylko na spacer ku wyżynom. 

Wyprzedziły nas jedynie, 
I nie będą już tutaj chciały wracać. 
Dogonimy je na wyżynach w promieniach słońca, 
Piękny jest dzień na wyżynach. 

„. 

.. „ 
···.) 

Friedrich Ruckerd .Kindertotenlieder . przekład . Szalsza 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl, 

www.teatrslaski.art.pl 
DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiadło , reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska , kierownik 
administracji Barbara Króliczek, dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz
Janiszewska, specjalista ds. biznesu i marketingu Barbara Wolniewicz, rzecznik prasowy, 
fotograf, webmaster Krzysztof Lisiak, kontakt z mediami Irena Myszor, kierownik widowni 
Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Paweł Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki,elektrycy 
Jerzy Boczkowski, informatyk Marcin Muller, koordynator techniczny Roman Klyta, 
brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, Wojciech Smolarczyk (zastępca), obsługa sceny Lech 
Hamerlik, Mariusz Konieczny, Sebastian Krysiak, Kamil Małecki , Sylwester Pozłótko, Piotr 
Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak (kierownik), Waldemar Janiszek, 
Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata Dzianowicz, pracownia 
krawiecka Ewa Kerger (kierownik) , Anna Malinowska (zastępca), Barbara Manowska, 
Jolanta Woszczyńska-Kolonko , garderobiane Ewa Połońska , Joanna Kulik , Aneta Oskard, 
pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, pracownia malarsko
modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia tapicerska Karol Koj, 
pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, magazyn dekoracji 
Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, rekwizytornia Ireneusz Gajda, 
Aneta Oskard, dzial zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik) , Anna Jamróz, Maria Kraczla, 
Konrad Parys .. 

Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2 
Scena w Malarni ul. Teatralna 2a. 

Centrala tel. 32 258 72 51, 32 258 72 52, 
Sekretariat tel. 32 258 89 92 , tel./ fax 32 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-17.00, tel. / fax 32 258 89 67. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, 

od wtorku do soboty w godz. 10.00-19 .00, (przerwa 13.00 -13.30) 
w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 32 259 93 60 

redakcja Anna Podsiadło, Piotr Szalsza 

współpraca Tomasz Klauza 

projekt i opracowanie graficzne Agata Kurzak 



Spektakl zrealizowano ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice 
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